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Geachte pleegouders en donateurs.  
 
Het afgelopen jaar is sinds de corona uitbraak een zeer           
moeilijke tijd geworden voor de gehele wereld. Ook voor onze 
stichting. Helaas zijn enige pleegouders ook besmet geraakt met 
Covid-19. In Malang werd al snel code rood ingevoerd. Dit     
betekende dat de scholen gesloten werden. In ieder geval zullen 
de scholen gesloten blijven tot eind december.         
 
De kinderen moeten dus nog steeds de lessen online volgen.    
Een aantal kinderen had  geen prepaid telefoon.  
 
Die zijn aangeschaft zodat elk kind de lessen kan volgen. Maar in 
veel kampongs is de ontvangst met wifi niet goed. Dus moeten 
zij weer ergens anders heen gaan voor beter bereik.  
 
Het kantoor is ook voor enige tijd gesloten geweest. Het team 
van Permata Hati is door de strenge maatregelen ernstig       
beperkt in het uitoefenen van een van haar kerntaken, namelijk 
het onderhouden van contacten met de kinderen en hun familie. 
In dringende gevallen hebben de sociaal werkers toch gezinnen 
bezocht..  
 

 
Helaas hebben veel ouders hun baan verloren door Covid-19. Inmiddels kunnen de        
meesten weer terugkomen maar tegen een lager salaris. 
 
We hebben in overleg met ons bestuur van Permata Hati besloten extra voedselpakketten 
uit te delen. Ons noodfonds kwam daarbij zeer goed van pas.  Tot het einde van 2021 zal 
dit zeker nodig blijven. De prijs van de rijst is behoorlijk gestegen.  
 
Door al deze nare berichten hebben wij als bestuur helaas moeten besluiten de jaarlijkse 
pleegouderdag niet door te laten gaan.  
 
Dit is nooit eerder  gebeurd in de 42 jaar van het bestaan van de stichting. Maar de          
gezondheid van ons allen gaat voor. Via de extra nieuwsbrieven hebben wij u zo goed  mo-
gelijk op de hoogte gehouden.  
 
De sociaal werker Deddy Arianto heeft wegens zijn gezondheid moeten besluiten zijn werk 
voor Permata Hati te bee indigen. De sociaal werker Tardogo heeft  gekozen voor een    
andere carrie re.    
 
Er wordt getracht voor hen een andere sociaal werker te vinden. In deze tijd van corona is 
dat niet zo eenvoudig.  
 
 
                                                                            
 
 

Van uw voorzitter 
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Het goede bericht is dat er weer veel kinderen een mooi diploma hebben behaald.  
 
Het beleidsplan voor de periode 2021-2025 staat op de website.  
 
Onze activiteiten zoals de aanwezigheid op markten zijn niet doorgegaan vanwege      
Covid-19.  
 
Dit jaar is Permata Hati weer gecontroleerd door de overheid. Dit vindt plaats om de paar 
jaar. De uitslag van het rapport is op dit moment nog niet bekend. De voorgaande         
controles waren altijd zeer positief en in orde en werd Permata Hati goed beoordeeld.  
 
We hebben als bestuur besloten dit jaar eenmalig het boekje in full color te laten         
drukken. Een kleurrijk en kleine geste naar u -pleegouders en donateurs- in deze         
grimmige tijden.  
 
Het afgelopen jaar hebben enige nieuwe pleegouders zich aangemeld via de website.     
We hopen dat dit jaar zich ook weer pleegouders aan zullen melden.  
 
Wij als bestuur bedanken u voor uw steun en vertrouwen in dit afgelopen moeilijke jaar. 
Ook bedank ik de bestuursleden voor hun inzet.  
 

Rita Allart voorzitter 

Van uw voorzitter 
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Financieel verslag 

Beste pleegouders en  donateurs, 
 
U zult begrijpen dat ik heel graag het e e n en ander over de             
financie le zaken had willen vertellen op onze traditionele          
pleegouderdag in oktober in Het Roode Hert.  
 
Maar helaas was dat zoals u weet niet mogelijk. Wij hopen op    
betere tijden en wellicht kunnen we elkaar volgend jaar weer   
ontmoeten. 
 
Het afgelopen boekjaar 2019 – 2020 hebben wij afgesloten met een 
relatief gering  negatief  resultaat van  nl. €. 2.391,--. 
Dat heeft natuurlijk oorzaken. 
 
 
Uitgaven Indonesië 
 

We hebben meer uitgaven gedaan in Indonesie . Door de Coronacrisis is in Indonesie  het 
leven aanzienlijk duurder geworden. Wij waren dan ook zeer blij dat wij (en dus u!) ons 
steentje konden bijdragen door extra voedselpakketten te verstrekken. Deze uitgaven 
hebben wij mede kunnen financieren uit het noodfonds. Wij beoordelen deze pandemie 
namelijk als een noodsituatie. 
 
Het onderwijs had het moeilijk. Dat  moest op afstand worden gegeven. Kartini heeft een 
flink aantal mobiele telefoons kunnen leveren, waardoor contact met school mogelijk 
bleef. Deze uitgaven hebben wij kunnen financieren uit het noodfonds. 
 
Ook de personeelskosten zijn gestegen. Twee nieuwe social workers zijn in dienst      
genomen. (helaas hebben de beide social workers Permata Hati om verschillende       
redenen weer verlaten.). 
 
De verhoging van de vervoerskosten met €. 581,-- is te verklaren door de bezoeken aan 
het nieuwe werkgebied, het dorp Tambakrejo. Verder zijn de extra verzorgingskosten 
voor arme gezinnen gestegen met ongeveer €. 2.600,--. 
Maar, zoals u ziet zijn al deze uitgaven zeer goed en verantwoord gedaan. 
 
Inkomsten Nederland 
 
Gelukkig zijn de inkomsten uit sponsorgelden van de pleegouders op peil gebleven en 
hebben wij mooie giften en donaties mogen ontvangen, zelfs meer als in het vorig     
boekjaar. 
 
We mochten een mooie bijdrage ontvangen van Fluortech, De Protestantse Gemeente 
Stede-Broec, de Stichting 40 mm (t.b.v. het schoenenfonds) en de Stichting Drechterland, 
van de muzikale fietstocht. 

  van Henk van der Veen 
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Financieel verslag 

Van  Sponsorkliks - sponsoring d.m.v. aankopen via webwinkels - ontvingen wij eveneens 
een bijdrage.  En natuurlijk niet te vergeten onze vaste, trouwe donateurs!! 
Wel hebben wij een aantal inkomsten moeten missen, omdat een aantal markten en de 
Pasar Malam in Purmerend niet door konden gaan. 
Opgemerkt moet worden dat tijdens het inmiddels lopende boekjaar 2020 – 2021 nog 
een aantal activiteiten niet door kunnen gaan. 
 
Uitgaven Nederland 

 
De uitgaven gemaakt in Nederland zijn gedaald  met €  830,--. 
 
Minder portokosten, minder promotiekosten en minder    
kosten voor de pleegouderdag in oktober 2019.  
Natuurlijk hebben de bestuursleden ook dit boekjaar zelf 
geen onkosten in rekening gebracht zoals reiskosten voor 
promotieactiviteiten en proberen wij de portokosten binnen 
de perken te houden. 
 
Hierdoor is het percentage van de gemaakte kosten ten     
opzichte van de ontvangen fondsen niet hoog, nl 4,3 %, een 
daling van 1,3 % ten opzichte van vorig jaar. Landelijk wordt 
een percentage van 25% als redelijk geacht. 
 

Conclusie 
 
Voor het tweede achtereenvolgend boekjaar hebben wij af moeten sluiten met een       
negatief resultaat. Dit baart natuurlijk enige zorg. In verband met de inkomsten mag het 
aantal pleegkinderen en het aantal pleegouders niet dalen.  
En uiteraard moeten wij de uitgaven, zowel in Nederland als in Indonesie  goed in de    
gaten blijven houden. 
 
Daar hebben wij echter lang niet altijd invloed op. Ik denk daarbij aan het schoolgeld in 
Indonesie , de voedselprijzen de transportkosten in Indonesie  en de koers van de Rupiah. 
 
Dank 
 
Graag wil ik het Roode Hert bedanken voor het beschikbaar stellen van de mooie zaal ten 
behoeve van de pleegouderdag. Ook onze accountant de heer Rijssel wil ik hartelijk      
danken voor de zeer prettige samenwerking. En natuurlijk u, pleegouders, donateurs, 
bedrijven en instellingen wil ik zeer hartelijk danken voor uw bijdragen en uw               
betrokkenheid bij onze stichting. Heel hartelijk dank. 
 

Henk van der Veen , penningmeester 
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En nu de cijfers.... 
         Overzicht 2019/2020 

Inkomsten Nederland    

Sponsorgelden    64.590,00 

Sponsorgelden uit schoolfonds  6.336,00 

Schoenenfonds    1.903,00 

Noodfonds    5.019,00 

Giften     3.522,00 

Donaties     2.402,00 

Verjaardag geld etc.    3.975,00 

Opbrengst activiteiten   637,00 

   Totaal  88.384,00 

Uitgaven Nederland    

Telefoonkosten    0 

Portokosten    1.050,00 

Accountantskosten    484,00 

Overige secretariaatskosten   127,00 

Representatiekosten   38,00 

giften     150,00 

Kosten pleegouderdag   768,00 

Drukwerk  (boekjes)  940,00 

Overige promotiekosten   264,00 

   Totaal  3.821,00 

Uitgaven Indonesië     

Personeelskosten    19.333,00 

Kantoorkosten    3.042,00 

Vervoerskosten    1.295,00 

Opleidingskosten    37.091,00 

Huisvestingskosten    363,00 

Algemene kosten    2.417,00 

Verzorgingskosten    22.695,00 

Verkoop brommers    -113,00 

Rente     -15,00 

   Totaal  86.108,00 

      

Resultaat voor financie le baten en lasten -1.545,00 

Financie le baten & lasten/ Rente   -846,00 

Resultaat 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020  -2.391,00 
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Verdere info uit Malang 
beelden van extra voedselhulp 
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Interview  Permata Hati  
met Sera Rahmasari – admno. 425 
 
PH: Hallo, goedemorgen Sera en moeder van Sera, hoe gaat het met u? 
M: Wij zijn gezond. 
 
PH: Het is fijn te horen dat u gezond bent in deze tijden van Coronavirus.  
 Gelukkig zijn we gezond gebleven. Hoe gaat het met uw echtgenoot.  
 Heeft hij nog werk? 
M: Mijn man moest een tijdje geleden stoppen met zijn werk en dat zal  
 waarschijnlijk nog een aantal maanden duren. Hij werkte in Surabaya als             
 verkoper. Hij verkocht “bakso” (gehaktballetjes met groenten) voor zijn baas die 
 dit gerecht heeft bereid. Wij zijn daarom heel blij met de extra hulp die wij van u 

 ontvangen. 

PH: Bent u als gezin hiermee geholpen? 
M: Ja, deze hulp is heel welkom in ons gezin. 
 
PH: Is uw inkomen lager in deze situatie? 
M: Ja, dat is veel lager omdat mijn man niet kan werken. 
 
PH: Heeft u nog werk? 
M: Ik kan ook niet naar mijn werk omdat de mensen bang zijn om samen te werken 
 met elkaar. Ik kan alleen werken als er iemand is die mij vraag om iets te doen. 
 
PH: Dus de extra hulp kunt u nu goed gebruiken? 
M: Ja, die is heel welkom. 
 
PH: Wat zit er in de plastic tas? 
M: Een fles spijs olie, 4 pakken instant pasta en twee blikken melk. 
 
PH: Sera, drink jij  melk? 
S: Ja ik drink melk. 
 
PH: Hoe veel rijst  krijgt 
 u nu? 
M: 7 kilo. 
 
PH: Wilt u nog iets  
 zeggen? 
M: Wij willen u allen, 
 sponsors in          
 Nederland, heel    
 hartelijk bedanken.  
  
 Moge u allen  gezegend worden. 
 
 
 

Verdere info uit Malang 
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Verder info uit Malang 
    beelden van extra voedselhulp 
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Verdere info uit Malang 

 
Interview  Permata Hati/Ester  
met  Vonny Rikmart Ahyo – admno. 359 
 
 
Ester:  Hallo Ahyo, en moeder van Ahyo. En oma, ja? Hoe gaat het met u allen?  
  Wat ontvangt u vandaag van Permata Hati? 
Moeder: 7 kilo rijst, 2 blikken melk, een fles spijsolie en 4 pakken instant pasta. 
 
Ester:  Bent u blij met dit pakket? Geeft het wat verlichting in de dagelijkse zorgen? 
Moeder: Ja, het is zeker een verlichting.  
  We wonen allemaal bij elkaar in deze boerderij van oma. 
 
Ester:  Hoe gaat het met uw werk? Kunt u nog naar uw werk? 
Moeder: Nee, door de uitbraak van het Corona virus, kan ik niet meer naar mijn werk. 
  Ik werkte als dienstmeisje in Surabaya en ben vanwege Corona weer naar 
  huis gegaan.   
 
Ester:  En hoe gaat het met u, oma? Kunt u nog werken? 
Oma:  Ja, ik kan nog werken al ben ik 65 jaar,  
  ik hoef alleen maar gras te zoeken om onze geit eten te geven.  
 
Ester:   Hopelijk biedt het extra levensmiddelenpakket van Permata Hati en Kartini 
  wat steun voor uw familie in deze tijden.  
 
  Moge God u zegenen en nog een fijne middag. 
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Beste pleegouders, donateurs en bestuursleden van Stichting Kartini, 
 
Het verheugt ons u via deze brief weer te begroeten 
in grote dankbaarheid voor alles wat wij aan          
zegeningen mochten ontvangen.          
 
Zegening in de vorm van uw aller trouwe steun voor 
het schoolproject van Permata Hati en Stichting 
Kartini. We hebben vertrouwen en geloof in al uw 
goede daden en uw oprechtheid.  
 
Moge u allen gezegend worden met goede               
gezondheid en positieve energie zowel in uw  gezin 
als in uw werkzaamheden.   
 
COVID 19  
De Covid 19 epidemie heeft een verwoestend effect 
op vele aspecten van het dagelijks bestaan; op de 
economie en financie n, op de gezondheid, het onderwijs en vele andere vlakken.  
Als gevolg van dit virus is in Indonesie  alles sinds afgelopen maart tot stilstand gekomen.  
De lock-down beï nvloedde onderwijs, werk, vervoer en handel. Alle activiteiten moesten 
vanuit huis worden gedaan.  
 
We hebben onderzoek gedaan naar de situatie van onze leden en hun families en          
vastgesteld dat zij allen geraakt zijn door dit virus. De meesten hebben inkomensverlies 
in hun gezin en sommige vaders en moeders zijn hun baan kwijt geraakt. 
 
School effecten 
Gedurende een aantal weken werden scholen compleet gesloten en werd er geen            
onderwijs gegeven. Daarna was het schoolvakantie. Inmiddels wordt er les al weer ruim 
drie maanden gegeven via het internet. Het ministerie voor onderwijs schrijft nog steeds 
online onderwijs voor.       
 
Er zijn dus geen activiteiten op scholen. Sinds half juli zijn de lessen weer begonnen.    
Iedere dag loggen de kinderen in om zich te melden voor een face-to-face les via google 
meet.  
 
Hun leraren leggen dan de te leren stof uit gedurende 10 tot 15 minuten en geven          
aansluitend het huiswerk voor die dag op. Het gemaakte huiswerk wordt naar de leraar 
ter controle gestuurd via WhatsApp of e-mail. 
 
Het is een heel nieuwe ervaring voor de kinderen, vooral voor de basisschool leerlingen 
en beginnende Junior High School leerlingen. Maar door gebruik te maken van deze       
mogelijkheden kan het onderwijs wel doorgaan al is het maar via internet.  

Permata Hati bericht 
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Het is wel noodzakelijk dat iedere leerling/student beschikt over een juiste telefoon om 
deze vorm van onderwijs te volgen. Deze telefoons zijn voor de meeste arme gezinnen nog 
relatief duur. Minimum prijs voor geschikte telefoons ligt rond Rp. 2.000.000,-                 
 
Naast de problemen van het beschikken over het juiste toestel, was het verkrijgen van 
beschikbare (betaalbare) data en internetaansluiting een uitdaging. Gemiddeld kost de 
benodigde dagelijkse data ongeveer Rp. 25.000,-. Inmiddels heeft de regering besloten in 
een maandelijks gratis beschikbare eenheid van 10 GB voor alle leerlingen in lager en 
voorgezet onderwijs te voorzien.  
 
Les via telefoon 

Voor de kinderen uit ons project, voornamelijk uit de armste 
gezinnen, is het dus een moeilijke situatie. Hoe kunnen zij    
omgaan met de eisen die het onderwijs via internet aan hen 
stelt.  
 
Enkelen lenen de toestellen van hun oudere broers of zussen 
met een baan en dus geld hebben voor een dergelijke gadget. 
Anderen lenen van hun ouders die in het gelukkige bezit zijn 
van een geschikte telefoon. En sommige ouders hebben een 
geschikt tweede hands mobieltje voor hun kinderen              
aangeschaft om het leren verder soepel te laten verlopen. 
 
De mobiele telefoon die Kartini en Permata Hati beschikbaar 

hebben gesteld aan de armere gezinnen (geen Android toestel) kan gebruikt worden voor 
het bellen of sms berichten.  

 
Wij hebben 8 gezinnen een dergelijke toestel gegeven. In een 
later stadium blijkt dat door de aangepaste regelingen vanuit 
de scholen dat een Android toestel met WhatsApp  nodig is 
voor het online leren. Met het door ons gegeven toestel kunnen 
de ouders wel contact met Permata Hati opnemen.  
 
Geconfronteerd met deze nieuwe regelingen hebben wij bij de   
8 gezinnen navraag gedaan hoe zij deze uitdaging hebben      
opgelost. Een aantal ouders heeft oudere broers/zussen die wel 
een geschikt toestel hebben (door werk) te leen gevraagd.  
 
Een aantal ouders heeft zelf een geschikt tweede hands         
exemplaar kunnen kopen.  
 
Die mogelijkheid hebben zij mede gekregen doordat de          
regering in de beginperiode van de pandemie voor een periode 

van 3 maanden al extra financie le hulp aan de armste gezinnen beschikbaar heeft gesteld, 
namelijk Rp. 600.000,- per maand. 

Permata Hati bericht 



 

14 

Rest van het schooljaar.  
We hebben vernomen dat de regering van plan is een rouleringssysteem op proef in te 
voeren waarbij persoonlijk onderwijs weer mogelijk zou zijn. Bij voorbeeld, 1 week de 
eerste klas van Senior/Vocational School, dan een week later de tweede klas voor 1 week 
les           enzovoort.  
 
De regering moet hierin heel voorzichtig te werk gaan met de invoering van dit idee om te 
voorkomen dat het virus tussen onderwijzend personeel en de leerlingen niet verspreid 
wordt. Heel veel ouders wensen dat het normale leven van gewoon naar school gaan weer 
hervat wordt. Aan de andere kant zijn er ook veel ouders bang om hun kinderen weer 
naar school te laten gaan, zij prefereren het online onderwijs omdat de virusepidemie nog 
niet ten einde is. 
 
Extra hulp 
Er wordt vanuit de regering 
veel extra steun geboden aan 
de arme bevolking en mensen 
die door de Covid 19 uitbraak 
zijn getroffen. Er wordt         
voedselhulp verstrekt en er is 
direct contant geld beschikbaar 
voor hen die het nodig hebben.  
 
Daarnaast zijn wij heel       
dankbaar voor de extra hulp 
die onze gezinnen via            
Stichting Kartini hebben      
mogen ontvangen.  
 
Namelijk in de eerste maanden (april, mei en juni) 7 kg rijst, 4 pakken instant pasta, een 
fles spijsolie en twee blikken melk.  
 
De corona crisis is nog niet voorbij en na overleg met het bestuur van Stichting Kartini is 
het pakket inmiddels gewijzigd. Vanaf juli t/m december 2020 zal er maandelijks 10 kg 
rijst aan de gezinnen worden uitgedeeld. Wij hopen dat deze hulp de lasten van de         
kinderen en hun gezinnen enigszins kan verlichten zolang de crisis duurt. 
 
Wij zijn heel dankbaar voor het feit dat er tot nu niemand van onze kinderen ziek           
geworden is door het virus. Ze zijn allen gezond. Geschrokken zijn wij te vernemen dat 
een aantal pleegouders en donateurs getroffen zijn door deze ziekte.  
 
Wij bidden voor hen die  verliezen hebben geleden, voor zieken, dat u weer gezond mag 
worden en voor alle anderen dat u gezond mag blijven.  
 

Permata Hati bericht 
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Sociaal Werkers  
Op dit moment werken wij met slechts twee      
sociaal werkers. Van de oorspronkelijke vier is er 
e e n collega gestopt vanwege zijn gezondheid.      
De andere heeft besloten om zich full time op    
pastoraal werk te richten. We proberen om twee  
nieuwe mensen te werven.  
 
Het gat wat ontstaan is in de 
“veldwerkzaamheden” met de kinderen wordt 
tijdelijk opgevangen door Sumei Adi en mijzelf 
(Yayuk). Eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk 
dat de meeste scholen tot en met december a.s. 
zeker gesloten zijn waardoor er geen gesprekken 
met onderwijzers e.d. kunnen plaats hebben.  
Dat bespaart op dit moment tijd. De administratie 
afdelingen zijn wel open en daar kunnen wij het 
schoolgeld betalen.  
 
Ondertussen kunnen we met veel beperkingen enige kinderen en hun families thuis    
bezoeken. We zijn heel dankbaar met de hedendaagse ‘state of the art’ technologie      
waarmee de verbindingen tussen de kinderen, ouders en Permata Hati onderhouden 
kunnen worden via de mobiele telefoons.  
 
Controle Welfare Institution 

Op 11 september jl. hebben wij een controle gehad van 
het bestuur voor goedkeuring sociale instituten 
(Accreditation Board for Social Welfare Institutions).  
 
Zij voeren controles uit namens het    
ministerie van Sociale Zaken van         
Indonesie . De punten waarop onze   
stichting wordt gecontroleerd zijn: 
 

 Standaards van het verzorgingsprogramma; 

 Standaards van de processen van diensten binnen de stichting; 

 Standaards op het gebied van management en organisatie; 

 Personeel;  

 Standaards De resultaten.  
Wij hopen dat we een goede beoordeling ontvangen.  
Drie jaar geleden kregen een B beoordeling  
 
Moge God’s vrede en zegen u begeleiden nu en in de komende jaren. 

Een liefdevolle groet,             Dra. Yayuk Ernawati 

Permata Hati bericht 
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Wij willen leren !!! 

Stichting Kartini geeft kinderen een kans om een opleiding te volgen.  
De ouders van deze kinderen kunnen hen dat niet bieden. 

Voor slechts € 16.00 per maand kunt u een van deze kinderen helpen !!! 
 

Op onze website staan ook altijd kinderen die graag naar school willen.  
Achterin dit boekje vindt u een aanmeldingsbon.  

 
Het enige dat u hoeft te doen is deze invullen met het registratienummer 

 van het door u gekozen kind plus uw eigen gegevens.   
En deze gefrankeerd naar ons te sturen. 

Reg. F002  jongen 10 jaar      

4e klas lagere school  

Reg. B001  jongen 10 jaar       

4e klas lagere school  

Reg. B002  meisje 7 jaar      

1e klas lagere school 

Reg. F001  meisje 13 jaar      

2e klas Junior High School 

Reg. G003  jongen  7 jaar        

1e klas lagere school  

Reg. R003  meisje   8 jaar         

2e klas lagere school 
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Wilt u ons helpen ? 

Als pleegouder weet u als geen ander waar wij voor staan en waarom u destijds heeft 
gekozen om via onze stichting een kind te helpen.  

 
U kunt deze wetenschap en het gevoel erbij overdragen aan anderen 

Denk hierbij aan familie, vrienden of kennissen. 
 

Hierdoor krijgen zij mogelijk ook een warm hart voor het werk van Kartini.                                                   
 

Hoe meer mensen Kartini kennen,  
hoe meer kinderen een toekomst hebben. 
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Reg. V001  meisje 6 jaar       

kleuterschool klas B 

Reg. A001  jongen  11 jaar 

5e klas lagere school    

Reg. G002  meisje 11 jaar    

6e klas lagere  school 

Reg. D001  jongen  10 jaar    

4e  klas lagere school 
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Interview Permata Hati met  Ajeng Putri (ex-091) 
 
PH: Hallo Ajeng, hoe gaat het ermee?  
AJ: Het gaat goed met me en ik ben gezond. Hoe is het met u? 
 
PH:  Het gaat goed met ons en we zijn ook gezond. Ajeng, zou je ons willen vertellen 
 over  jouw ervaring hoe het was om een sponsorkind kind te zijn van Permata      
 Hati? Wanneer werd je dat en in welk jaar ben je geslaagd aan de Vocational High 
 School?  
AJ: Ik kwam bij Permata Hati op 9 februari 2009 toen ik in de 2e klas zat van de      
 lagere school.   
 
 Ik was erg blij met de steun van mijn pleegouder Tante Veronie Croes van          
 Stichting Kartini in Nederland waardoor ik werd opgenomen in het project van 
 Permata Hati.  
 
 Ik ben erg dankbaar voor God’s goedheid,  mijn sponsors en de stichtingen in       
 Nederland en Indonesie . Zij waren zeer behulpzaam door alles te steunen  wat  ik 
 nodig had. Zoals schoolspullen; het betalen van collegegeld; her-registratie       
 kosten; examengeld; inschrijving kosten nieuwe school; rugtas; uniformen; 
 schoenen;  boeken etc.     
  
 Zelfs mijn familie kreeg met de maandelijkse hoeveelheid rijst extra hulp. Ik heb 
 echt geluk gehad een pleegkind te zijn geweest via Permata Hati en Stichting    
 Kartini in Nederland.  
 
 Alle steun die mijn familie en ik hebben gekregen was heel welkom en een          
 verlichting in onze dagelijkse zorgen. Maar vooral voor mijn toekomst is de hulp 
 heel nuttig geweest. Zolang ik pleegkind was, hadden wij geen zorgen om mijn 
 opleiding omdat de schoolkosten altijd betaald werden. Hierdoor kon ik al 
 mijn diploma’s behalen tot en met Vocational High School. Uiteindelijk slaagde ik 
 met goede cijfers in juni 2019 voor de studierichting Office Administration. 
 

  
 

Hoe is het met Ajeng 

Ons motto is en blijft:  

Uw steun….hun toekomst 
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Hoe is het met Ajeng 

PH:  Wat heb je zoal gedaan nadat je geslaagd was?  
AJ: Met dat diploma op zak, heb ik mij ingeschreven bij een universiteit die ook staats 
 studiebeurzen voor kansarme kinderen verleent. Ik ben heel blij dat ik ben        
 ingeloot en een beurs heb gekregen.  
  
 Ik moet deze opleiding in vier jaar kunnen  afronden. Alle collegegelden worden 
 door de regering betaald. Als aanvulling krijg ik ook nog iedere maand een bedrag 
 van Rp. 700.000,- om overige studiekosten te voldoen. Ik ben heel enthousiast over
 mijn studie. Ik hoop van harte dat ik mijn diploma in de gestelde periode kan halen. 
 
PH:  OK. Heel veel geluk met je studie. Wat zou je tegen jouw pleegouder willen zeggen, 
 als zij ons interview leest? 
AJ: Heel veel dank aan tante Veronie Croes, stichtingen Kartini en Permata Hati die 
 mij gesteund hebben gedurende 12 jaar als pleegkind.  
  
 Ik bid tot God dat hij jullie allen wil zegenen zodat u verder kunt met hulp voor 
 hen die in nood zijn. Hopelijk zijn er meer en meer kinderen in Malang en           
 omgeving die kunnen profiteren van al jullie werk als stichtingen.  
 Mijn allerbeste wensen aan jullie.     
 
PH:  OK, Ajeng dank je voor je gebeden voor ons allen. En voor jou,  
 heel veel geluk met je studie.  Jouw leven zal ook een zegen zijn voor anderen in de 
 toekomst.  
 
 
Extra toelichting: 
Ajeng volgt een studie marketing en be-
drijfsadministratie aan de polytechni-
sche universiteit (vergelijkbaar  
Hogeschool in Nederland) in Malang.     
 
Dit is een vierjarige opleiding tot niveau 
bachelor of applied science en is een 
verdieping op haar studierichting en 
behaald diploma commercie le               
administratie van de Vocational School. 
 
In 2019 zijn er 130.000 beurzen           
toegekend binnen het Nationaal          
Indonesische Fonds voor de middelloze 
studenten. De beurzen voorzien in      
studies voor leerlingen in heel Indonesie  
op zowel staatsuniversiteiten als prive  
universiteiten. 
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Verslag secretariaat 

Het mag duidelijk zijn dat ook wij als stichting terug kijken op een heel vreemd jaar. 
Bestuursvergaderingen in Coronastijl, dus via het scherm en ook vaker telefonisch    
contact. Alle activiteiten die gepland waren zijn geannuleerd, geen markten, pasars of 
pleegouderdag. 
  
U zult daarover ook geen verslag van terug zien. Wij hopen dat het komend jaar weer 
mag en zal bruisen van activiteiten op dat gebied.  
 
Wat getallen van de kinderen:   
 
Er zijn maar liefst 55 leerlingen geslaagd voor het eindexamen van de Vocational/Senior 
High School; 
Er zitten 113 kinderen op Vocational/Senior High School; 
Er zitten 122 kinderen op de Junior High School 
Er zitten 68 kinderen op de lagere school en nog 2 kinderen op de kleuterschool 
 
Van deze kinderen - en ook die tussentijds zijn gestopt – zijn de cijfers en persoonlijke 
briefjes naar de pleegouders verzonden, in totaal 373 rapporten. 
  
Er zijn 19 kinderen tussentijds gestopt met hun      
opleiding, denk aan verhuizing buiten Malang; gezin 
betere omstandigheden of voortzetting aan een       
interne opleiding bij een moslimschool. 
 
Wij mochten 6 nieuwe pleegouders verwelkomen   
die gezamenlijk 9 kinderen steunen. Verder hebben   
2 pleegouders gekozen om extra kinderen te steunen.  
 
Dit jaar zijn 9 pleegouders gestopt met verdere hulp 
aan een pleegkind nadat eerder hun pleegkind was 
geslaagd en bee indigden hiermee hun betrokkenheid 
met onze stichting.   
 
Van 15 kinderen die geslaagd waren kozen de      
pleegouders om geen ander kind te helpen in hun 
opleiding. Zij bleven wel een kind steunen die nog niet 
was geslaagd. Van deze 15 kinderen waren er 13 die    
gesteund werden via een studiefonds.  
Bij het behalen van een diploma stopt ook de steun 
via het studiefonds. 
  
Met al deze zaken plus o.a. 19 adreswijzigingen e.d. 
kwam het aantal mutaties op 140 en het aantal       
kinderen op 360. 
 
 

                           van Richard Taman 
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Verslag secretariaat 

Student Education Assistance for the poor.  
 
Als kinderen geslaagd zijn voor de Senior of Vocational High School met zeer goede cijfers 
en zij hebben de motivatie om door te leren richting universiteit, dan is het mogelijk om 
deel te nemen aan het Student Education Assistance foor the poor.   
 
Dat is een meerjarige onderwijsondersteuning voor studenten die economisch              
achtergesteld zijn en een goed academisch potentieel hebben. Zij kunnen dan studeren 
aan tertiaire instellingen in superieure studieprogramma's.  Als zij binnen de tijd af      
studeren moeten zij vervolgens een selectieprocedure volgen om naar staats-                      
universiteiten te gaan. 
Ook dit jaar maken enkele geslaagde pleegkinderen gebruik van deze mogelijkheid. 
 
PR 
 
Door de bekende Corona maatregelen valt over PR niet de gebruikelijke zaken aan        
activiteiten te melden. 
Het is wel een feit maar jammer dat wij ons ‘gezicht ‘niet op diverse plekken konden laten 
zien. Het uitdragen van naamsbekendheid behoort zeker tot een van de kerntaken.     
Toch hebben we niet stilgezeten. 
 
Er is een interview geweest in juni met onze penningmeester Henk en een journalist van 
de DROM uit Enkhuizen. 
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Verslag secretariaat 

In maart heeft u een nieuwsbrief ontvangen ‘nieuwe stijl’ met reguliere algemene         
informatie. 
Vanaf de bekende LockDown hebben wij u op de hoogte gehouden via de 4 speciale      
Corona Updates. Waaronder informatie over de ontwikkelingen t.a.v. het digitaal volgen 
van de lessen; de aanschaf van mobieltjes aan enkele kinderen zodat die de lessen toch 
konden volgen; het verstrekken van extra rijst; etc etc. 
 
De terugloop van het aantal pleegouders blijft een zorg. 
Pleegouders zijn trouw aan Kartini. Echter na vele jaren van lidmaatschap komt er een 
moment dat men ermee moet stoppen.  
 
Vaak zijn veranderingen in persoonlijke omstandigheden de oorzaak waarom              
pleegouders stoppen na vele jaren trouw lidmaatschap.  
 
Aan de andere kant is het erg moeilijk om mensen te interesseren voor de werkzaam- 
heden van onze stichting.  
Een lichtpuntje is zeker dat wij de laatste 2 maanden blij verrast werden door een aantal 
spontane aanmeldingen van nieuwe pleegouders via de website. 
 
Op de bekende gekleurde middenpagina staan een aantal kinderen die wij graag extra 
onder uw aandacht willen brengen. Ook zouden wij het zeer op prijs stellen als u via dit 
Kontaktorgaan uw kennissen, familie en vrienden bekend maakt met onze doelstelling ; 
kinderhulp in Indonesië. Alvast dank hiervoor.    

 
Sinds wij ons hebben aangemeld bij Sponsorkliks heeft Stichting Kartini ruim €.300,00 
uitbetaald gekregen. Dankzij deze eenvoudige manier steunt men Kartini. Bij                
Sponsorklliks zijn circa 300 webshops aangesloten varie rend van Bol.com,                    
Thuisbezorgd.nl, Deen en AH. Deze webshops dragen een percentage af van de omzet 
gegenereerd via Sponsorkliks.    
 
Als u iets aanschaft bij een van de webshops en u doet dat via Sponsorkliks in combinatie 
met Stichting Kartini dan krijgt Kartini een deel van dit percentage. 
En de prijs van uw aankoop blijft gelijk, u moet alleen een keer extra klikken naar de   
betreffende shop. 
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Verslag secretariaat 

Beleidsplan gereed 
 
Mocht u het gemist hebben, wij hebben ons beleidsplan aangepast voor de periode 2021-
2025. Hierin is onder andere ons privacy beleid t.a.v. gegevensbescherming vastgelegd. 
Dit document kunt u ook inzien op onze website. 
 

 
Tot slot 
 
Als we dan zo terugkijken naar de achter ons liggende decennia kunnen we met elkaar 
constateren: 
 

 dat kinderhulp nog steeds nodig en gewenst is;  

 dat onze activiteiten daarop gericht zijn;  

 dat Kartini transparant is en blijft; 

 Dat het aantal kinderen al die jaren redelijk stabiel is gebleven;  

 dat ook het aantal pleegouders al die jaren redelijk stabiel is gebleven. 
  
Na al die jaren meegedraaid te hebben zeg ik dat het nog steeds goed is en goed voelt. 
Ondanks de opmerkingen van: “het zet toch geen zoden aan de dijk”, of…”het is een     
druppel op de bekende gloeiend plaat”.  
 
Mijn antwoord is dan altijd: “klopt, maar iedere druppel is een KIND…daar gaan wij voor”.    

 

 

Richard Taman, secretaris  
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Mijn bezoek aan Malang 

Hierbij een klein verslag van mijn bezoek aan mijn financie le adoptie 
kinderen in Malang. 

Tijdens onze vakantie in december vorig jaar naar Indonesie , wou ik 
ook graag een bezoekje brengen aan mijn 2 adoptie kinderen in     
Sumber Manjing bij Malang . 

 

Op onze stop in solo heb ik via WhatsApp contact gezocht met            
Ibu Yayuk en afgesproken dat zij mij de volgende dag bij mijn hotel    
in Malang op zou pikken. Na wat misverstanden ’s morgens, hebben 
we elkaar toch ontmoet en stond zij met chauffeur en nog een           
medewerker voor het hotel. 

 

Na een lange vermoeiende maar zeker mooie 
rit en onderweg nog wat gegeten en            
gedronken te hebben, kwamen we bij het 
dorpje vlakbij het strand aan. 

 

Opgewacht door een dame die daar de  zaken 
behartigt, gingen we op zoek naar het huisje 
van Mifta, de jongste.  

Daar aangekomen bleek zij alleen thuis te zijn 
onder het oog van de buurman, die af en toe 
oplette.  

Het bleek dat haar  
vader - die visser is - 
nog op zee was.       

Nog zo jong en klein, in 
een leeg kaal huis met 
enkel een matras op de 
grond… 

 

Samen met Yayuk met 
haar gepraat en wat leuke spulletjes en chocolade gegeven wat ik uit Holland had meege-
nomen. Haar gezicht en handen zaten gelijk onder de chocolade die was al gesmolten, je 
kan een kind niet blijer maken toch.           

Wij hebben haar erna uitgezwaaid om door te gaan naar het 2e meisje.  
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Aangekomen bij het strand waar het andere meisje woonde, 
liepen we naar het huis van Cahya die daar met haar oma en 
opa leeft. Ze zaten al netjes aangekleed op ons te wachten want 
ze waren al op de hoogte van mijn komst. Wat is dat een    
prachtig meisje.  

We hebben wat gebabbeld en met haar en de familie kennis 
gemaakt. Ook hier wat typische spulletjes uit Holland aan haar 
gegeven waar ze zichtbaar erg blij mee was..  

Daarna lekker even naar het strand gelopen om wat foto’s te 
maken.  

Prachtige omgeving met een strand en nog geen toerisme.       
Wat klappermelk uit de kokosnoot gedronken. We hebben met 

de belofte om nog eens een keer terug te 
komen afscheid  genomen. 

Toen weer terug gereden en hebben wij 
voordat wij in Malang aankwamen,     
nog wat gegeten met elkaar.  

Yayuk heeft ons fijn weer terug gebracht 
naar het hotel.  

Al met al een mooie ervaring die zeker 
de moeite waard was. 

Sjors Otto  

 
 

Mijn bezoek aan Malang 
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Hallo iedereen, 
 
Ik ben Nadia Swastika, 26 jaar. Van 2007 tot en met 2012, vanaf de tweede klas van de 
Junior High School heeft het schoolproject van Permata Hati mij ondersteund. Ik had    
administratienummer 103. Mijn pleegouders waren de familie Bosma.  
 
In 2012 ben ik geslaagd voor Senior High School. Ik ben mijn pleegouders, Permata Hati 
en Stichting Kartini heel dankbaar voor de brug die zij mede hebben gebouwd op mijn 
levensweg. Deze maakte het mogelijk om te worden wie ik nu ben. 
 
Tegenwoordig werk ik als lerares Chinese taal op de BINUS School Bekasi in Jakarta.      
Dit is een van de populaire/bekendste internationale scholen in Indonesie . Het is voor 
mij een dankbare taak om mee te werken aan het versterken en opbouwen van de natie. 
 
Voordat ik mijn carrie re als lerares Chinees kon beginnen moest er heel veel geleerd   
worden. Als eerste kreeg ik, in 2015 als student een beurs van het Chinese Taal en        
Cultuur Studieprogramma waarmee ik kon deelnemen aan een cursus Chinese taal- en 
cultuuronderwijs. Deze cursus duurt ongeveer een jaar. En werd gegeven aan de Nanjing 
Xiao Zhuang Universiteit. Door het e e njarig verblijf in China kan de student op een meer 
intensiever niveau de Chinese taal leren.  

 
Het was mijn eerste buitenlandse reis en 
kennismaking met China.   
 
In 2016 heb ik mijn bachelor Chinese 
taal en literatuur gehaald op de Rawijaya 
universiteit in Malang Indonesie . 
 
Ik kan mij nog goed herinneren dat ik in 
China uit de kerk voor het eerst naar 
huis terug moest. Ik verdwaalde in het 
station. Ik wist niet welke uitgang ik 
moest nemen en mijn Chinees was nog 
onvoldoende toen. En zelfs de               
belangrijkste man op het station sprak 
geen woord Engels.   
 
 
Op dat moment realiseerde ik mij dat 

drie jaar Chinees leren op college nog lang niet voldoende was. Ik was een studente     
Chinese taal en ik raakte verdwaald omdat ik niet voldoende Chinees sprak. Dat was heel 
beschamend.  
 
Ik ben terug gekeerd naar huis en sprak mijzelf streng toe: “ik moet nog veel harder     
studeren, afstuderen en dan weer terugkeren naar China.” 
 
  

Nadia haar verhaal  
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Dus zo gezegd, zo gedaan. Toen ik in 2017 afstudeerde ben ik terug gekeerd naar China.  
Ik kreeg een beurs aan het Confucius Instituut en kon deelnemen in het Chinese taal en 
cultuurstudieprogramma aan de Guangxi Normal Universiteit. Voor deze studie ben ik in 
een half jaar met goede cijfers geslaagd.  
 
In 2018 kreeg ik mijn eerste baan bij een grote Chinees, technische multinationale        
onderneming , u allen waarschijnlijk bekend, het bedrijf  Huawei. Ik was de jongste van de      
afdeling business en marketing en had geen enkele achtergrond of opleiding op dit gebied. 
Ik moest heel erg wennen aan deze baan. In heel korte tijd heb ik heel veel geleerd en  
uiteindelijk werd ik goed in mijn werk. 
 
Eind 2018 ben ik terug verhuisd naar Indonesie , naar Surabaya om precies te zijn.             
Ik kreeg daar nieuwe mogelijkheden en werd hoofd van de marketing afdeling van een    
Chinees Internetbedrijf gespecialiseerd op e-commercie en online financie le                 
dienstverlening in Zuidoost Aziatische landen.  
 
Na drie maanden inwerken, kreeg ik de leiding over twee afdelingen, marketing en        
verkoopontwikkeling. In mei 2019 maakte ik mijn eerste buitenlandse zakenreis voor 
deze firma, naar Sydney, Australie . Het was de eerste maar tevens laatste zakenreis. 
 
Soms gebeuren er onverwachte dingen in het leven die je op een nieuw levenspad       
brengen. Ik ben naar Jakarta verhuisd en kreeg mijn baan als lerares op BINUS school.   
Het was nooit eerder in mij opgekomen om lerares Chinese taal te worden, maar zie daar, 
het is nu mijn werk. Een lerares die nog steeds bijleert om iedere dag beter en geï nspi-
reerder les te kunnen geven. 
 
 
Ik wens en bid dat het schoolproject 
van Permata Hati en Kartini, alle      
pleegouders, donateurs en                
betrokkenen veel zegen mogen         
ontvangen.       
 
Dat de hulp en steun in scholing voor 
de kinderen uit arme gezinnen vooral 
in en om Malang voortgezet mogen 
worden. Met een opleiding is er voor 
deze kinderen een mogelijkheid om 
een betere toekomst voor zichzelf op 
te bouwen.  
Hartelijke groet en veel succes          
 

Nadia Swastika  

ex admno. 103  

Nadia haar verhaal 
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Daarom zijn wij pleegouders 

Ongeveer een jaar na de oprichting van 
Dorkas sprak Rita Allart haar buurtgenoot 
Corrie Groot aan over een project in       
Indonesie . Het was de oprichting van een 
school op Malang, waar kinderen uit arme 
gezinnen naar de lagere school konden 
gaan.  
 
Hier in Nederland was een groep mensen 
heel begaan met de armoede en het hoge 
niveau van analfabetisme. Het was ook de 
tijd, dat er in Nederland vanuit Indonesie  
kinderen werden geadopteerd. Echter het 
besef drong door, dat kinderen beter in 
hun thuisland bij hun familie konden     
blijven.  
 
Dus zo werd er een eigen school opgericht 
met eigen leraren en sociaal werkers.  
Immers een kind dat kan lezen en         
schrijven heeft een betere kans van slagen 
in de toekomst. 
 
Zelf was ik – Ton Groot - al eerder zo eind 1966, begin 1967 voor mijn werkzaamheden 
in Indonesie  geweest. Daar heb ik niet alleen de rijkdom van enkelen gezien, maar ook 
de armoede onder de grote massa. Het sprak zowel Corrie als mij aan om naar           
aanleiding van de vraag van Rita gelijk twee kinderen te adopteren.  
 
De toelating van die kinderen tot Dorkas – op latere datum omgezet in de                 
rechtspersoon  Kartini – was heel eenvoudig. Het Indonesische gezin moest armoedig 
zijn en niet meer dan twee kinderen werden per gezin toegelaten. 
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 Wij zijn dus al bijna 40 jaar pleegouders van heel veel kinderen, die niet alleen de lagere 
school hebben afgerond maar daarbij ook nog een vervolgopleiding hebben gedaan.   
Steeds weer hebben wij jaar in jaar uit twee kinderen gesponsord. Het doet je dan ook 
goed om de rapporten van die kinderen te ontvangen. Ook naar de verjaardagskaarten 
kijken wij uit met een vriendelijke groet alsook een bedankje van het pleegkind.  
 
Kartini is nog veel verder gegaan dan alleen het verstrekken van onderwijs. Er wordt    
regelmatig voor een voedselpakket gezorgd en soms, zodra de financie n dat toestaan 
wordt er ook passend schoeisel gegeven. 
 
Elk jaar en wel per eind oktober organiseert het bestuur van Kartini een pleegouderdag in 
Bovenkarspel. Daar wordt onder andere rekening en verantwoording afgelegd voor de 
financie n. Het is verbluffend om te zien, dat met betrekkelijk weinig geld al zo lang door de 
jaren heen geweldige resultaten worden bereikt. De kosten in Nederland zijn zeer laag, 
doordat het bestuur heel veel voor eigen rekening neemt. Een reis naar Malang wordt aan 
de eigen vakantie gekoppeld, zodat de Stichting Kartini geen kosten heeft. 
 
Mede gezien de geweldige resultaten in Malang willen wij iedereen stimuleren om ook 
pleegouder te worden. Het Goede Doel Kartini verdient met haar bestuur en vrijwilligers 
werkelijk een pluim voor de getoonde inzet en de behaalde resultaten. 
 
Hartelijke groeten  
 

 Corrie en Ton Groot 

 

 

Daarom zijn wij pleegouders 
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Indisch stoofvlees met sambalboontjes en rijst voor 4 personen 
 
Wat heb je nodig: 
 
3 kleine gesnipperde uien 
4 tenen fijngehakte knoflook  
Spaanse peper 1 of meer naar 
smaak, fijngehakt 
4 cm geschild en geraspte gember 
2 volle tl kurkuma 
2 volle tl gemalen korieanderzaad 
Zonnebloemolie, peper en zout 
1kg runderriblap, kamertemp. 
400 ml kokosmelk 
Stengel sereh in grove stukken 
4 limoenbladeren 
1 limoen in partjes 
 
 
 
Bereidingswijze: 
 
(Bereiding: 20 minuten + Stoven: circa 3 – 4 uur) 
 
Meng de ui, knoflook, Spaanse rode peper, gember, kurkuma, laos en gemalen koriander-
zaad met een ruime scheut zonnebloemolie in een kom tot een papje (boemboe). 
 
Maak het vlees schoon door echt overtollig vet eraf te snijden, de runderriblappen      
moeten goed dooraderd zijn en een beetje vet is ook nodig.  
Maar echt grote stukken vet zijn niet lekker. Snijd het vlees in blokjes. 
 
Verhit een braadpan met dikke bodem en verhit de boemboe. Bak het vlees rondom 
bruin, bestrooi met zout en peper en draai hierna het vuur lager. 
 
Blus af met de kokosmelk en voeg nog een half tot een heel blik warm water toe.  
Het vlees moet bijna helemaal onder staan. Voeg ook de sereh en limoenbladeren toe. 
 
Laat minimaal 2 uur sudderen op laag vuur, op een klein pitje en hou de deksel op de pan. 
Laat hierna de saus nog 1 – 2 uur inkoken met de deksel van de pan (nog steeds laag 
vuur, klein pitje).  
 
Proef tussendoor en breng eventueel op smaak met zout en peper. 
Serveer met de partjes limoen, sambalboontjes en witte rijst. 

Selamat Makan 
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Getrouwd  

23-12-2019  50 jaar   Dhr. P &  Mevr. N.  Hink 

14-11-2020  50 jaar  Dhr. P en Mevr. E. Meijer 

 

Overleden 

17-12-2019     Dhr. A.C.D. Herbig 

20-02-2020     Dhr. N.L.M. Petten 

21-03-2020     Dhr. W. Gras 

11-08-2020     Moeder van Adam Dwi Kar. 
(adm.009) 
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Voor kinderhulp in Indonesië  

Stichting Kartini 

Postbus 28 

1610 AA Bovenkarspel 

Stichting kartini 

 


